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 الدراسات السياسية واألمنية
  ةدمعتمجلة علمية م

) املـؤرخ يف ؟؟استناداً اىل كتاب مركز الدراسـات  املسـتقبلية رقـم (
كتاب وزارة التعليم العايل والبحـث العلمـي ، املستند عىل ٢٠١٨/؟؟/؟؟

لحكومة إقليم كوردستان العراق/ املديريـة العامـة لـالرشاف والضـ�ن 
ــم ( ــوعي رق ــؤرخ يف ؟؟؟الن ــوزارة يف  ٢٠١٨/؟؟/؟؟) امل ــس ال ــق مجل واف
عــىل اصــدار مجلــة (الدراســات  ٢٠١٨/؟؟/؟؟) بتــأريخ ؟جلســته رقــم (

  ستقبلية.السياسية واالمنية) من مركز الدراسات امل
  

) املـؤرخ يف ؟؟استناداً اىل كتاب مركز الدراسـات  املسـتقبلية رقـم (
، املستند عىل كتاب وزارة التعليم العايل والبحـث العلمـي ٢٠١٨/؟؟/؟؟

لحكومة إقليم كوردستان العراق/ املديريـة العامـة لـالرشاف والضـ�ن 
(الدراسـات ، تم اعت�د مجلـة ٢٠١٨/؟؟/؟؟) املؤرخ يف ؟؟؟النوعي رقم (

 السياسية واالمنية) ألغراض الرتقية العلمية.
 



  

  رشوط وقواعد النرش يف املجلة

  منية.السياسة واأل العلوم  يف مجاالتتنرش املجلة بحوث رصينة � يسبق نرشها  
 ردية والعربية واالنجليزية، ويتحمل الباحث و تقبل البحوث املكتوبة باللغات الك

  تقو�ها من الناحية اللغوية.
  يشرتط أالّ يكون البحث مستالً من رسالة ماجست� أو اطروحة دكتوراه للباحث

  كتاب سبق نرشه.أو املرشف او جزءاً من 
 يف كتابة البحوث أصول البحث العلمياإللتزام ب.  
 ) ألف دينار عراقي أجوراً لنرش بحثه وتقو�ه مائة ) ١٠٠٠٠٠يدفع الباحث مبلغ

  علمياً.
  ٨٠٠٠(والتزيد عن  –) ستة آالف ٦٠٠٠( عنكل�ت البحث عدد  قلتال ان (

 ة آالف كلمة.�اني
  خط يعتمد)Arial١٦(العربية ويكون حجم الخط و ردية و لبحوث الك) ل( 

 للهوامش، و�سافة واحدة ب� السطور. )١٢(للم�، و )١٤(للعناوين الرئيسة، و
  خط (يعتمدTimes New Romanاالنجليزية، ويكون حجم الخط  لبحوث) ل
  للهوامش و�سافة واحدة ب� السطور. )١٠(للم� و )١٢(للعناوين الرئيسة و )١٤(
 وسطترقم الصفحات يف أعىل الصفحة من ال.  
 البحث بقا�ة املصادر املعتمدة. لحقتدرج الهوامش يف كل صفحة عىل حدة، وي  
  كون تتابع تاصلة يف الهوامش، و تعتمد (الفارزة) كفيف البحوث الكوردية والعربية
 إسم املؤلف، عنوان املصدر، رقم الطبعة، مكان النرش،(كاآل�: علوماتها البيبلوغرافية م

مع إعت�د االختصارات لأللقاب، ورقم الطبعة  )،دار النرش، سنة النرش، رقم الصفحة
  للتوثيق.أما يف البحوث االنجليزية فتعتمد (طريقة هارفرد)  واملجلدات واالجزاء.

 ليزية)، �ا ال جثالثة ملخصات باللغات (الكوردية والعربية واالنبالبحوث  قلحت
  ) كلمة لكل منها.٢٠٠يزيد عن (

 ونسخة الكرتونية تحرير املجلة هيئةبثالث نسخ مطبوعة اىل  تسلم البحوث ،
  .)CD( قرص عىل
  نرشها.تقو�ها يف حالة عدم  البحوث وال أجور ةعادتلتزم املجلة بإال  
 سية واالمنية ملكاً للمجلة، وال تعد البحوث املنشورة يف مجلة الدراسات السيا
  هيئة تحريرها.تحريرية من جوز إعادة نرشها اال بعد موافقة ي
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